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:: AKTUALNO IZ MEDNARODNIH ORGANIZACIJ :: RAZPISI PRP 2007 - 2013 

:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Načrt aktivnosti Mreže za podeželje v letu 2013 

Mreža za podeželje zbira predloge za plan aktivnosti mreže v letu 2013. Svoje predloge in pobude lahko posredujete na naslov: mreza-
podezelje.mkgp@gov.si do 25. 1. 2013. 
 

Objavljeni obrazci za poročanje prejemnikov sredstev PRP 2007-2013 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na svoji spletni strani objavila obrazce za poročanje prejemnikov sredstev PRP 
2007-2013. Rok za oddajo obrazcev za poročanje prejemnikov sredstev na ukrepih PRP 2007-2013 traja od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
Povezava: http://skrci.me/ZFZt4 
 

Projekt Sorško polje – približajmo se naravi 

Projekt Sorško polje je nastal v letu 2011. Aktivnosti Društva Sorško polje potekajo v sodelovanju s KGZS, 11 krajevnimi skupnostmi 
občin Kranj, Medvode in Škofja Loka ter s pomočjo nekaterih društev. Namen tega projekta je predvsem spodbuditi in informirati 
prebivalce Sorškega polja in okolice z namenom spodbujanja vitalnosti tega območja, razbremenitve posledic intenzivnega kmetijstva 
ter spodbujanja odgovornega in okolju prijaznega izkoriščanja naravnih danosti. Društvo si prizadeva kmetom s Sorškega polja 
pomagati pri vseh fazah prehoda na ekološko kmetijstvo, hkrati pa poskušajo zagotoviti trajen odkup lokalno pridelanih živil na lokalni 
ravni. Več: www.kmetija.si/Novica/projekt-sorsko-polje-priblizajmo-se-naravi   
  

 

:: Na začetek 

 

9. srečanje LEADER pododbora pri ENRD 

Rezultati zadnjega srečanja LEADER pododbora pri Evropski mreži za podeželje - ENRD, ki Evropski komisiji svetuje o letnem 
programu ENRD glede osi LEADER, so na voljo na naslednji povezavi: http://skrci.me/2v3L7 
 

ENRD poziva k sodelovanju pri oblikovanju agende prihodnjega LEADER dogodka 

Evropska mreža za razvoj podeželja je pred kratkim odprla portal opENRD, ki omogoča izmenjavo mnenj ter izražanje stališč do 
aktualnih vprašanj s področja razvoja podeželja. ENRD vabi uporabnike portala, da predstavijo svoje predloge za razpravo na 
prihodnjem LEADER dogodku. Povezava na portal: http://skrci.me/1HKdf 
  

 

:: Na začetek 

 

Mednarodni zeleni teden v Berlinu 

International Green Week (IGW) je mednarodni sejem za hrano, kmetijstvo in hortikulturo, ki se bo letos odvijal med 18. in 27. 
januarjem v Berlinu, in na katerem se bodo predstavljali razstavljalci iz celega sveta. Več: http://skrci.me/7yUxl 
 

Bio tržnica (Slovenj Gradec) 

V soboto, 5. 1. bo v Slovenj Gradcu Bio tržnica, na kateri bo moč kupiti ekološko pridelane izdelke bio kmetij Ržen in Rone, ki nudita 
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sezonski pridelano zelenjavo, olja, kise, sokove, različne vrste sira itd. Vir: 
www.napovednik.com/dogodek241254_bio_trznica_slovenj_gradec 
 

Konferenca "Energetika v kmetijstvu" 

Energetska učinkovitost in vključevanje obnovljivih virov energije oz. njihova proizvodnja sta vse hitreje razvijajoče se področje 
kmetijskega in njemu sorodnih sektorjev. Tako skupaj s strokovnjaki, ki se s tem področjem ukvarjajo na razvojni, implementacijski 
oz. upravni ravni, organizirajo konferenco Energetika v kmetijstvu, ki bo sredo, 9. januarja 2013 v veliki predavalnici Grma Novo 
mesto – centra biotehnike in turizma. Povezava: http://skrci.me/pqAAy 
  

 

:: Na začetek 

 

Predsedovanje EU prevzela Irska 

Predsedovanje Evropske unije je z začetkom leta 2013 prevzela Irska. Prednostne naloge bodo gospodarska stabilnost, rast in delovana 
mesta. Med prednostnimi nalogami je tudi reforma skupne kmetijske politike. Irska letos obeležuje 40. obletnico članstva v EU in 
začenja sedmo predsedovanje. Več: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130101_sl.htm 
  

 

:: Na začetek 

 

Trije novi razpisi iz PRP 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bodo danes, 4. 1. 2013 v Uradnem listu RS objavljeni 
trije javni razpisi iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, in sicer dva javna razpisa iz naslova ukrepa - 121 
»Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« ter javni razpis iz naslova ukrepa 322 »Obnova in razvoj vasi« v skupni vrednosti 27 milijonov 
evrov. Več: http://skrci.me/OAgzF 
 

Zaprtje javnega razpisa 112 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja zaprtje javnega razpisa za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2012. Na 
podlagi sedmega odstavka 109. člena Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 
2011-2013 (Uradni list RS št. 28/2011, 37/2011-popr., 103/2011 in 87/2012) se javni razpis iz naslova Ukrepa 112 zapre.  
Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani MKO: http://www.mko.gov.si/. 
  

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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